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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KALENDER - HVA SKJER I LIERNE 
Under kommunens hjemmeside www.lierne.kommune.no legger vi ut informasjon om div. 

aktiviteter som skjer i Lierne. Vi har dessverre ikke oversikt om alt som skjer, så gi oss gjerne 

tilbakemelding, så publiserer vi det på siden. 

Send til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller du kan ringe Inger Karine på 

 

mobil 950 29 332        Oppvekst- og kulturetaten 

 

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/Kalender/CalendarEvents.aspx?lang=1&dir=ComingEvents&MId1=548&CategoryID=11
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
tel:95029332
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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LEDIG 70% VIKARIAT SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED 

SØRLI BARNEHAGE 
 

Ved Sørli barnehage er det ledig 70% vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 01.12.21 til 

31.07.22. Sørli barnehage er en 2 avdelings barnehage og ligger i Mebygda i Sørli. 

 

Sørli barnehage: 

Ledig 70 % stilling vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 01.12.21. Arbeidet er innplassert på 

avdeling Knorten.  

 

 

Kvalifikasjoner 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

• Annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å jobbe i barnehagen. 

• Hvis en ikke får kvalifiserte søkere så vil det vurderes tilsetting av assistent. 

 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

• Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og 

forskrifter, med særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter.  

• Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og 

«Lierne det gode vertskap» blir fulgt opp. 

• Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk 

virksomhet. 

• Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

• Bidra til et godt foreldresamarbeid  

• Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

• Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

• Brukerorientert, raus og fleksibel  

• Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

• Evnen til å lytte og å være reflektert  

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper 

og egnethet til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø. 

 

Spørsmål rettes til: 

Styrer Sørli barnehage, Bjørn Rasmussen, tlf. 48 11 06 47 

Kst. Oppvekst- og kultursjef, Eva Bruvoll Bach, tlf. 99 36 44 66 

 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting. 

 

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider 

www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med 

relevant utdanning og arbeidserfaring.  

 

Søknadsfrist 27.10.2021 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2021 
Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa. I år er det spesielt viktig for 

risikogruppene å vaksinere seg.  

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil 

influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen. 

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot 

nye influensavirus. 

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom. 

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for 

dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.  

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Alle fra fylte 65 år 

• Barn og voksne med: 

o diabetes type 1 og 2 

o kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller 

nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 

og/ eller hostekraft 

o nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 

(organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) 

o svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, 

etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 

• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

VIKTIG! Årets influensavaksinering blir gjennomført som følger   

Sted: Storsal’n på Lierne kommunehus 

Vaksinedager: Fredag 29. oktober og 

                          Onsdag 03. november  

Begge dager vaksinerer vi fra kl 09.00 til kl 15. 

Influensavaksinen er gratis til risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon sesongen 

2021/2022  

 

        Mer info. neste side om influensavaksinering 
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Vi gjennomfører dagene som Drop-in. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den 

oppsatte tiden. Du blir først registrert og tildelt time. Deretter får du vente til det blir din tur å få 

vaksinen. 20 minutter etter at du har tatt vaksinen, kan du forlate vaksinelokalet. 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon, hold avstand og husk god hånd- og 

hostehygiene.          

VELKOMMEN!   Helse- og omsorgsetaten, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret. Fastlegene 

oppfordres til å i størst mulig grad vaksinere risikopasientene når de er inne for vanlige 

konsultasjoner. 

Egenandelen for den som vaksineres er kr 50. For personer med frikort vil vaksinering være gratis. 

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.  

Helse- og omsorgsetaten, Legekontoret 

 

 

VINNERE AV KONKURRANSER I KONFIRMANTAVISA 
Rebus: Evald Bergli Aursand og Kari Stensen (Svar: Rebus fra konfirmantene). 

Kryssord: Veronica Inderdal. 

Steder i Sørli: Mona Hågensen og Eirik Sklet 

(1. Inderdal, 2. Totland, 3. Aune, 4. Mebygda, 5. Bakken (Åsen ble også godkjent), 6. Aspneset, 7. 

Jule, 8. Eidet, 9. Berglia, 10. Linneset). 

Bilder fra Sørli: Veronica Inderdal. 

(1. Bru over Ingelsfossen, 2. Gåsbakk, 3. Fagernes, 4. Gjertsveien, 5. Fagvollseteren, 6. Rasteplassen 

Mebygda, 7. Julefoss Mølle, 8. Mebygda, 9. Stugguneset, 10. Skarsdalsveien). 

Gratulerer så mye! Flaxlodd bringes dere. 

Ønsker også å takke alle som kjøpte konfirmantavis av oss!          Mvh. 10. klasse v/Sørli skole 
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TILSKUDD I FORBINDELSE MED ARRANGEMENT ELLER AKTIVITETER 

GRUNNET COVID-19 RESTRIKSJONER 

Hvem kan søke:  

- Frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret 

(Frivilligregisteret er forvaltet av Brønnøysundregistret, og søknad om 

registrering må sendes i god tid før søknadsfristen for denne ordninga) 

Altinn - Registrering i Frivilligregisteret (Samordna registermelding) 
 

Hva kan de søke om? 

Tilskudd til følgende på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: 

 

Merkostnader 

Ekstra kostnader som dere har hatt som følge av råd eller pålegg gitt av 

myndighetene i forbindelse med covid-19, for å tilpasse arrangement eller aktivitet, 

som dere ikke ville hatt i en normalsituasjon.  

• Smittevernutstyr • Ekstra reinhold • Leie større/flere lokaler • Flere instruktører / 

vakter • Utvikle digitale tilbud • Smittevernopplæring av instruktører og frivillige 

 

Mindre inntekter fra arrangement 

Dere kan søke støtte dersom dere har mindre faktiske arrangementsinntekter enn 

budsjettert med på grunn av covid-19-restriksjoner, råd eller anbefalinger. Dere kan 

ta utgangspunkt i budsjett før covid-19. 

Eksempel arrangement • Konsert, forestilling, oppvisning • Kurs • Leir og liknende 

samlinger • Loppemarked 

• Basar og bingo • Cuper, turneringer og seriespill •Svømmeopplæring,  

• Sommertiltak for barn og unge 

Eksempel inntekter: • Billettinntekter • Deltakeravgifter • Parkeringsinntekter • 

Kioskinntekter • Inntekter fra salg av varer (t-skjorter, caps, flagg osv) 

 

Hvor mye kan det søkes om? 

• Gjennomført/delvis gjennomført gir 70% av godkjent søknadsbeløp 

• Avlyst gir 50% av godkjent søknadsbeløp 

• Ingen minstegrense 

De som fikk tilskudd basert på fordeling av momskompensasjon i april må trekke 

dette i fra → Dette blir gjort automatisk av Lotteritilsynet! 

          Oppvekst og kulturetaten 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 17 oktober: Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

LAG OG FORENINGER 
 

Allidrett høsten 2021  
Mandag 18.10, kl.18-19, starter vi opp med allidrett for 1.-7. klasse. Viktig beskjed til 5.-
7. klasse for mandag 18.10: jentene skal på miniatyrskyting i Sørli og må derfor møte på 
bensinstasjonen kl.17.15 for avreise. Guttene skal ha aktivitet i hallen og møter kl.18. (1.-
4. klasse har hallaktivitet kl.18.)  
  
Basistrening høsten 2021  
Mandag 18.10, kl.19-20.30, starter basistreninga opp igjen – endelig! Alle er velkommen til 
felles trening i Liernehallen. Er du under 10 år må du ha med deg en voksen. Siste trening før 
jul er planlagt til den 06.12. Vi benytter bassenginngangen. Vel møtt 😊  

Aktivitetsgruppa, Lierne IL  

 

DIVERSE 

 

Kjære slekt og venner 
Tusen hjertelig takk for overraskelsen vi fikk på våre 75 årsdager. Den som har vært 

og den som kommer. Gleder oss på tur til Svalbard.   Klem fra Olea og Joar 
 

 

DIVERSE MOTORISERT UTSTYR, VERKTØY OG ANNET UTSTYR SELGES 
Bud ønskes på følgende: Johnson SeaHorse 6 hk båtmotor, mangler bensintank, ellers i ok stand, 

(sjekket av Nordli Totaktservice). Hydraulisk vedklyv og elektrisk ved-/kappsag, lite brukt. Honda 

snøfreser, beltedrevet, fungerer, men noe treghet i clutch på beltedrev, belter bør skiftes, må påregne 

noe smøring og justering (sjekket av Nordli Totaktservice). Stort bensindrevet strømaggregat, lite 

brukt, fremstår som nytt. Husqvarna motorisert gressklipper, drev på 2 hjul, brukt, lettstartet. 

Husqvarna bensindrevet ryddesag, lite brukt. ÅTM TIAB 2275 ´94 modell tilhenger, 380cm lang 160 

cm bred, egenvekt 180kg, 750kg totalvekt, høye karmer, er registrert, dekk må skiftes, pent brukt. 

Diverse utstyr og elektrisk verktøy, sirkelsag, gresstrimmere, drill, bygglampe, gassovn osv.  

Kontakt Jorleif Aagård på mobil 46744295 for å avtale visning i dagene tor 14. okt - søn 17. okt. 

 

 

VARSEL OM MILITÆR ØVELSE 

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 18.10.2021 - 23.10.2021 årlig trening.  

Øvingsområdet omfatter kommunene Snåsa, Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong. Øvelsen gjennomføres i 

hovedsak i tilknytning til Kvelia samfunnshus (Lierne) og Svarvamoen skytterhus (Snåsa), men det kan være 

aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder. Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. 

Aktivitetsnivået vil kunne oppleves tiltakende gjennom uka.  

 

Det vil bli brukt skarp ammunisjon og ildmarkeringsmidler i tilknytning til Kvelia, Skorovas, og Namsskogan 

skytebaner. Elgjakt i enkelte områder kan medføre endringer i valg av treningsterreng i løpet av perioden. 
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FOR EI VOLLEYBALL-HELG! 

Lørdag spiller 3. div damer 

Kl.11.00 Lierne-NTNUI 6 

KL.15.00 Lierne-TBK 2 

 

Gratis inngang 

Kiosksalg 

 

Søndag spiller 1. div damer 

Kl.13.00 Lierne-OSI 

 

Inngang: 100,- pr. kamp, sesong 600,- (8 kamper+ NM kvalifisering 6.november) 

Kiosksalg 

 

Velkommen til Liernehallen!      Arr.: Lierne volleyball 
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NAMAS Vekst AS  

Avd. Lierne 

har 10 årsjubileum i høst 

 

Det vil vi markere med å invitere til åpent hus mandag 18. oktober 

mellom kl. 11:00-13:00. 

Alle er velkomne til å se hvordan vi har det og hva vi gjør - og feire 

dagen sammen med oss! 

Vi serverer kaffe og kake! 

Velkommen! 

 
Avd. Lierne 

 

 


